
   „E gyszerűen tegyük meg 
azt, amit meg kell ten-
ni azért az emberért, 

aki éppen rászorul, és ebben az 
„„
esetben átalakul a világ” – 
mondta Kozma Imre 
irgalmasrendi szerzetes közvet-
lenül azelőtt, hogy 12 ember-
mentő kapta meg a Helytállá-
sért oklevelet a budapesti Páva 
utcai Holokauszt Emlékköz-
pontban tegnap délelőtt. Azt is-
merték el ezzel, hogy nem ret-
tentette meg őket a nyilaster-
ror, és életük kockáztatásával 
mentették meg zsidó emberek 
életét. A Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat elnökét is kitüntet-
ték: idén első alkalommal
 adták át a Humánum Őrzője 
címet, amelyet Kozma Imre a 
délszláv háború és az árvizek
idején tanúsított példaértékű 
helytállásával érdemelt ki.
A 90-es években a Balkánon
dúló háborúban neki sikerült 
elérnie a vukovári szerb pa-
rancsnoknál, hogy Magyar-
országra evakuálhassa a város-
ban rekedt idős embereket, nő-
ket és gyermeket.

Az irgalmasrendi szerzetes
az embermentőkről szólva kifej-
tette: ezek az emberek nem azt 

tették, amit az ész logikája kí-
vánt, ők a „szív parancsa” alatt 
álltak. Majd hozzátette: egy 
olyan világra „vágyakozunk, 
ahol az ember őrzi emberarcát, 
ahol az ember valóban testvére-
ként megteszi azt, amit éppen 
tőle vár az élet”. A díjakat Raoul 
Wallenberg svéd embermentő 
diploma születésének évfordu-
lóján, a humánum napján 
adták át, és az idei díjazottak 
között rendőrfelügyelő, lelkész, 
tanár és vendéglős is van. 
Tízen közülük azonban már 
nem élhették meg ezt a napot. 
Csak ketten voltak, akik nem 

posztumusz kapták meg az
okle velet.

A megemlékezésen Szita Sza-
bolcs, a Holokauszt Emlékköz-
pont igazgatója arról beszélt, 
Wallenberg születésnapja jó al-
kalom az embermentők köszön-
tésére, de ennél is többet kell
tenni: példát kell állítani. Kije-
lentette: Magyarországon a jó-
zan, szerető, szolidáris embe-
rek vannak többségben, és
nemcsak a múltba kell révedni, 
hanem a mindennapi tettekben
is bizonyítani kell: képesek va-
gyunk együtt élni, megtenni,
amit a tízparancsolat követel.

Immár tíz éve emlékeznek 
meg augusztus 4-én az ember-
mentőkről, és az idei a második 
alkalom, hogy átadják a Helyt-
állásért okleveleket. Az elisme-
rés megalapításában az játszott 
szerepet, hogy a rémuralom 
idején nem csupán az ismer-
tebb fi lantróp diplomaták,
Raoul Wallenberg, Friedrich
Born, Carl Lutz, Giorgio 
Perlasca segített a bajba jutott 

embereken, hanem több száz 
névtelen hős is. Az embermen-
tők felkutatására tavaly külön 
irodát is létesített a Holokauszt 
Emlékközpont, amely szeretné 
rögzíteni az összes bizonyító 
erejű iratot és dokumentumot, 
illetve nyilvánosságra hozni a 
magyarországi embermentők 
nevét. 
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    Megfogni egymás kezét  
   „Ha nem tanuljuk meg megfogni 
egymás kezét, a lesben állók újra 
lőhetnek ránk”. Erre fi gyelmeztet-
te a holokauszt roma áldozatai 
előtt tisztelgő tömeget Daróczi 
Ágnes péntek este. A Phralipe 
Független Cigány Szervezet alel-
nöke sokak mellett mondott be-
szédet a budapesti, IX. kerületi 
Nehru parton, ahol csöndes fő-
hajtással, autentikus énekkel és 

verseléssel emlékezett mintegy félezer civil a roma holokauszt ál-
dozataira, valamint a cigányok elleni 2008–2009-es támadássoro-
zat hat halottjára, a Roma Club Alapítvány szervezésében.
A partot gyermekek szaladták körbe, míg szüleik és nagyszüleik 
az „örökre csonka maradt család” elvesztett tagjait méltatták.
A szívekbe cigány népzene markolt, miközben a roma 
holokauszt emlékművét mécsesek, virágok és koszorúk lepték 
el. A fák közt Hafner Mónika szobrász-festőművész Kicsik című 
portrékiállításának húsba markoló tekintetei fi gyelmeztettek 
múlt és jelen bűneire, s azok jóvátehetetlenségére.
A megemlékezésen részt vett több párt, szervezet képviselője, 
köztük Bajnai Gordon volt kormányfő, az Együtt–PM szövetség 
vezetője, Jávor Benedek és Juhász Péter, a szövetség társelnökei, 
Kunhalmi Ágnes és Teleki László, az MSZP elnökségi tagjai, 
Schiff er András, az LMP társelnöke és Niedermüller Péter, a De-
mokratikus Koalíció alelnöke. Megjelent több civil szervezet és 
egyház képviselője is, például Iványi Gábor, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze.  B.I.M.   

 Tanárok, vendéglősök és rendőrfelügyelők is mentették zsidó embertársainkat, rájuk emlékeztek Raoul Wallenberg születésnapján 

 Ismeretlen hősöket tüntettek ki 
Tizenkét embermentőt 
ismertek el a Helytállá-
sért oklevéllel a fővárosi 
Holokauszt Emlékköz-
pontban tegnap, mert a 
II. világháborúban éle-
tük kockáztatásával óv-
tak zsidó embereket az 
üldöztetésben. A kitün-
tetettek között lelkész, 
tanár, vendéglős és 
rendőrfelügyelő is van, 
ám a legtöbbjüket csak 
posztumusz érte a meg-
tiszteltetés. A megem-
lékezésen első alkalom-
mal adták át a Humá-
num Őrzője címet, ame-
lyet Kozma Imre, a Ma-
gyar Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke kapott.
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